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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija ja 

luvan hakija Vapo Oy (nykyään Neova Oy) 

 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

16.11.2018 nro 140/2018/1  

 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Vapo Oy:n Kivisensuon turvetuotantoalueen 

toistaiseksi voimassa olevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston 30.1.2006 an-

taman ympäristölupapäätöksen nro 14/06/1 lupamääräykset. Tarkistetut lupa-

määräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan. Tuo-

tantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 74 ha.  
 

Päätös sisältää lupamääräykset 1–17, joista lupamääräykset 3 ja 17 kuuluvat 

seuraavasti: 
 

Päästöt vesiin 

_ _ 
 

3. Pintavalutuskentällä 3 on saavutettava vuoden 2021 alusta lähtien vuosikes-

kiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraavat 

lähtevän veden pitoisuudet: 
 

  Puhdistusteho Lähtevän veden 

  %   pitoisuus 

Kiintoaine   50  4 mg/l 

Kokonaisfosfori 30   30 μg/l 

Kokonaistyppi  20   1 300 μg/l 
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Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 

kentän jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 

mukaan lukien. 
 

Pintavalutuskentillä 1 ja 2 puhdistustehon on oltava vuoden 2021 alusta lähtien 

vuosikeskiarvona ilmaistuna vähintään seuraava:    
 

  Puhdistusteho  

  %    

Kiintoaine   50   

Kokonaisfosfori 30    

Kokonaistyppi  20    
 

Puhdistustehot lasketaan laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää 

ja kentän jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 

mukaan lukien.  
 

Luvan haltijan tulee esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle vuoden 2019 loppuun mennessä selvitys pintavalutuskenttien 1 ja 

2 päästö- ja tehontarkkailusta. Selvityksessä tulee esittää perusteltu arvio ny-

kyisten tarkkailupisteiden edustavuudesta sekä mahdollisuuksista parantaa 

tarkkailun luotettavuutta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi selvi-

tyksen perusteella edellyttää luvan haltijaa ryhtymään toimenpiteisiin päästö- 

ja tehontarkkailun uudelleenjärjestämiseksi tarkkailun luotettavuuden lisää-

miseksi. 
 

 _ _ 

 

Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

 

17. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen aluei-

den vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes 

alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Luvan 

haltijan on esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuo-

tannosta poistettujen alueiden tilasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tä-

män jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien kä-

sittelyn ohi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran-

omaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeet-

tomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja vaikutustarkkailua 

on jatkettava kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on esitettävä Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoi-

tovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsittelyn lopettamista.  

 

Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja luvan haltijalle määrätyt velvoitteet lak-

kaavat olemasta voimassa, kun Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.   
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Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa 

toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja eri-

tyisestä syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toi-

minnan lopettamista koskevan suunnitelman.  
 

Lupamääräysten tarkistamisen perusteluja 

_ _ 

 

Kivisensuon kuivatusvedet johdetaan tuotantoalueelta Lammusjokeen ja edel-

leen reittiä Levänen-Leväsenjoki-Paavallampi-Kissankoskenjoki-Armislahti. 

Kuivatusvesien laskukohdasta on matkaa Leväseen noin 4,5 km, Leväsenjo-

keen noin 6,3 km, Paavallampeen noin 8,2 km ja Armislahteen noin 11 km.  

 

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosiksi 2016–2021 Lam-

musjoen, Leväsen tai Paavallammen ekologista tai kemiallista tilaa ei ole luo-

kiteltu. Vesistötarkkailun perusteella vesistöt ovat humusvaikutteisia ja rehe-

vöityneitä. Armislahden ekologinen tila on luokiteltu toimenpideohjelmassa 

tyydyttäväksi ja sen hyvä tila on arvioitu saavutettavan vuonna 2021. Toimen-

pideohjelman mukaan turvetuotannon vesiensuojelutoimet ja niiden tehosta-

mistarve tulee ratkaista tapauskohtaisesti lupamenettelyn yhteydessä ottaen 

huomioon tuotantoalueen sekä sen vaikutusalueen erityispiirteet. Erityisen tär-

keää on varmistaa, että valittu vesiensuojelumenetelmä toimii suunnitellusti ja 

kaikissa virtaamaolosuhteissa.   

 

Kivisensuon kuivatusvedet on aikaisemmin käsitelty osin perustason vesienkä-

sittelyrakenteilla ja osin pintavalutuskentillä 1 ja 2. Vesienkäsittelyä on tehos-

tettu vuonna 2015 rakentamalla uusi pintavalutuskenttä 3 ja pienentämällä sa-

malla pintavalutuskenttien 1 ja 2 valuma-aluetta.  

 

Vanhoilta pintavalutuskentiltä 1 ja 2 kertynyt tarkkailuaineisto on vähäinen, 

eikä kenttien alapuolella ole kokoojaojaa. Kenttien aikaisempaa toimintatehoa 

ei siksi voida arvioida luotettavasti. Luotettavan tiedon saamiseksi pintava-

lutuskenttien 1 ja 2 toiminnasta kenttien tarkkailua on tihennetty ja luvan hal-

tija on velvoitettu esittämään Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle selvitys kenttien päästö- ja tehontarkkailun luotettavuudesta.  

 

Uudella pintavalutuskentällä 3 on tehty tiheää tarkkailua, jonka perusteella 

kenttä on ensimmäisinä toimintavuosinaan (2015–2017) poistanut vedestä te-

hokkaasti kiintoainetta ja kohtuullisesti kokonaistyppeä. Kentän kokonaisfos-

forin poistoteho on ollut vaihteleva. Vuonna 2016 kentällä saavutettiin 19 %:n 

fosforinpoistoteho, mutta vuosina 2015 ja 2017 kentältä on tarkkailutulosten 

perusteella huuhtoutunut fosforia. Pintavalutuskenttien käytöstä kertyneen ko-

kemuksen perusteella tiedossa on, että kenttä ei välttämättä ensimmäisinä toi-

mintavuosinaan saavuta optimaalista toimintatehoaan vaan sen toiminnan va-

kiintuminen voi viedä aikaa. Aluehallintovirasto on siten arvioinut, että pinta-

valutuskentän 3 kokonaistypen ja -fosforin poistoteholla voi jatkossa olla edel-

lytykset parantua. Arviossa on lisäksi otettu huomioon, että jatkossa pintava-

lutuskentän toimintaa voi tehostaa myös tuotantoalan pienentyminen. Luvan 

osittain määräaikaiseksi asettamisen ja hakijan esittämän poistuma-arvion pe-

rusteella pintavalutuskentän 3 valuma-alueelta on vuoteen 2025 mennessä 

poistumassa yhteensä noin 26 ha tuotantoalaa.  
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Kaikille pintavalutuskentille on lupamääräyksessä 3 asetettu käsittelyvaati-

mukset. Jos käsittelyvaatimuksia ei saavuteta, tulee vesienkäsittelyä tehostaa.  

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn ja tarkistettujen määräysten mukaisesti 

toiminta on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista sijaintipaikan olosuh-

teissa. Aluehallintovirasto arvioi, että Kivisensuon vesienkäsittely tarkistettu-

jen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna on myös vesienhoitosuunnitelman 

tavoitteiden toteutumisen kannalta riittävää. 
 

Lupamääräysten perusteluja  

 

Päästöt vesistöön 

 

Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen määräykset 

1–6.  

 

Lupamääräyksessä 3 asetetuilla käsittelyvaatimuksilla varmistetaan, että ve-

sienkäsittely toimii odotetulla tavalla. Käsittelyvaatimuksia asetettaessa on 

huomioitu pintavalutuskentiltä ennen hakemuksen vireille tuloa sekä hake-

muksen vireilläoloaikana kertynyt tarkkailuaineisto. 

 

Pintavalutuskentältä 3 on kertynyt verrattain kattava tarkkailuaineisto ja ken-

tälle on siten voitu asettaa vaihtoehtoiset puhdistusteho- ja lähtevän veden pi-

toisuusvaatimukset.  

 

Pintavalutuskenttien 1 ja 2 ylä- ja alapuolinen tarkkailuaineisto on toistaiseksi 

niukka, eikä sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä kentän puhdistuste-

hosta tai kentälle tulevan veden laadusta.  Pintavalutuskentiltä 1 ja 2 lähtevälle 

vedelle ei siten ole tässä vaiheessa voitu asettaa pitoisuusraja-arvoja. 

 

Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

 

Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamääräys 

17 on tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi ja päästöjen rajoitta-

miseksi.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Vapo Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 3 en-

simmäinen ja kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (lisäykset li-

havoidulla ja muutokset kursivoidulla lihavoidulla): 

 

Pintavalutuskentällä 3 on saavutettava vuoden 2021 alusta lähtien vuosikes- 

kiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraa- 

vat lähtevän veden pitoisuudet: 

 

  Puhdistusteho  Lähtevän veden 

  %   pitoisuus 

Kiintoaine   50   4 mg/l 

Kokonaisfosfori  20   45 µg/l 

Kokonaistyppi  20   1400 µg/l 
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Pintavalutuskentillä 1 ja 2 on saavutettava vuoden 2021 alusta lähtien vuosi- 

keskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seu- 

raavat lähtevän veden pitoisuudet: 

 

  Puhdistusteho  Lähtevän veden 

  %   pitoisuus 

Kiintoaine   50   6 mg/l 

Kokonaisfosfori  20   30 µg/l 

Kokonaistyppi  20   1500 µg/l 

 

Lisäksi Vapo Oy on vaatinut, että lupamääräyksen 17 ensimmäinen ja toinen 

kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti (lisäykset lihavoidulla): 

 

Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Keski-Suomen elin- 

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden 

vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alu- 

eet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai ne on 

siirretty pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan haltijan on esitettävä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden ti- 

lasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta pois- 

tettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi elinkeino-, liiken- 

ne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran- 

omaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeet- 

tomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja vaikutustarkkailua 

on jatkettava kahden vuoden ajan tai kunnes tuotantoalue on siirretty muu-

hun käyttöön. Luvan haltijan on esitettävä Keski-Suomen elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen 

tarkkailun tuloksista ennen vesienkäsittelyn lopettamista. 

 

Perusteluinaan muutoksenhakija on esittänyt, että niin puhdistustehot kuin 

myös lähtevän veden enimmäispitoisuusrajat on asetettava pintavalutuskent-

tien tarkkailujen tähänastisten tulosten (taulukko alla) perusteella, koska ra-

kenteet ovat vakiintuneet, toimintakyvyn ainakaan sanottavasti tehostaminen 

ei ole mahdollista ja lähtevä vesi on ollut ja myös tulee olemaan hyvälaatuista, 

osan vedenlaatutekijöistä osalta jopa poikkeuksellisen hyvälaatuista. Määräys-

ten tulee olla kohtuullisia ja mahdollista noudattaa tavanomaisella huolellisuu-

della, mitä ne muutosvaateita koskevilta osin eivät ole. 

 

 
Pintavalutus 

kenttä 3 

n kiintoaine (mg/l) kok. N (µg/l) kok. P (µg/l) 

  yp   ap    red.%   yp        ap    red.% yp   ap    red.% 

2015 21 13   3,6    74 1 532   1 343    18 43   47     -8 

2016 24 12    3      74 1 880   1 403    25 43   35    19 

2017 26 5,6  1,6    71 1 454   1 263    13 30   41   -37 
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Pintavalutus 

kenttä 1 

n kiintoaine (mg/1) kok. N (µg/l) kok. P (µg/l) 

  yp     ap    red.% yp           ap   red.% yp   ap    red.% 

2015 5 6,5   4,2    43 1 757      814   46 30   22   30 

2016 2 4,4   5,8 1 900   1 410 30   25 

2017 2 8,3   7,5 1 700   1 650 33   27 

 

Pintavalutuskenttien 1 ja 2 osalta tuloksista on havaittavissa, että kiintoaineen 

ja kokonaisfosforin osalta ylä- ja alapuolinen eli puhdistukseen tuleva ja siitä 

lähtevä vesi on laadultaan erinomaista tai hyvää ja että puhdistustulos ilmei- 

sesti laadullisista syistä jää ja on myös sallittavaa jäädä tavanomaista alhai- 

semmaksi. Kokonaisfosforin osalta tilanne on vastaavanlainen kuin kentällä 3. 

Yläpuolisten ja alapuolisten pitoisuuksien ollessa lähellä toisiaan on mahdol-

lista, että määrällisesti jokseenkin pieni ero pitoisuuksissa suuntaan taikka toi-

seen voi johtaa tehovaatimuksen täyttymättä jäämiseen, pitoisuuksien sinällään 

ollessa alhaisia ja sanottavia vesistö- ja ynnä muita vaikutuksia aiheuttamatto-

mia. Saavutettu puhdistustulos (reduktio) on yläpuolisista ja alapuolisista pitoi-

suuksista laskettu prosentuaalinen "suhdeluku", joka kuvaa vain puhdistustu-

losta (ei lähtevän veden laatua), joka taas korostuu vain silloin kun suurem-

paan ainespitoisuuden kiinniottoon on tarve. Edellä mainituista syistä myös 

kentille 1 ja 2 on tarkoituksenmukaista asettaa vaihtoehtoisina enimmäispitoi-

suusrajat. 

 

Kivisensuon turvetuotantoalue on osaksi luvan saajan omistuksessa ja osaksi 

vuokralla olevaa aluetta. Tuotannon sopivin aluekokonaisuuksin (esimerkiksi 

lohkoittain) taikka samanaikaisesti koko alueella päättyessä, käsillä on tilanne, 

jossa tarkoituksenmukaisinta on siirtää alue mahdollisimman nopeasti uuteen 

maankäyttöön. Tämä estyy, koska tuotannosta poistuneen alueen vedet on 

johdettava vähintään kahden vuoden ajan vesienkäsittelyrakenteiden kautta. 

Tuotannosta poistunutta aluetta ei voida välittömästi eristää tuotannossa ole- 

van alueen vesienkäsittelystä ja ottaa muuhun maankäyttöön. Määräys estää 

myös vuokranantajalta saman mahdollisuuden alueen tultua vapauduttua tur- 

vetuotannosta ja palautetuksi hänen käyttöönsä. Määräys muutetussa asiasi- 

sällössään aiheuttaa epämääräisen ja tarpeettoman sekä mitään etuisuutta 

palvelemattoman välivaiheen tilanteessa, jossa uusi maankäyttö on mahdol- 

lista käynnistää välittömästi. Uuden maankäytön välittömälle alkamiselle on 

annettava mahdollisuus. Mikäli tuotannosta poistuneen alueen uuden maan- 

käytön aikaiset valumavedet pitäisi johtaa turvetuotantoalueen kuivatusvesien 

puhdistusmenetelmien kautta ja nuo vedet olisivat kiintoaine- ja ravinnepitoi- 

suuksiltaan tuotantoalueen vesiä korkeampia, voisi syntyä se ongelmallinen ti- 

lanne, että turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteilla ei esimerkiksi pääs-

täisi puhdistukselle asetettuihin vaatimuksiin. Mikäli tuotannosta poistunut 

alue saadaan edellä mainituin tavoin eristää ja siirtää muuhun maankäyttöön, 

ei päästö- ja vaikutustarkkailun jatkaminenkaan ole sen osalta tarkoituksenmu-

kaista. Sama koskee kokonaista poistunutta ja välittömästi muuhun maankäyt-

töön otettua tuotantoaluetta. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on valituksen johdosta antamassaan 

lausunnossa viitannut lupamääräystä 3 koskevan valituksen osalta lupamää-

räysten tarkistamisen ja lupamääräysten perusteluihin.  
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Lupamääräyksen 17 osalta aluehallintovirasto on todennut, että myös tuotan-

nosta poistuneelta turvetuotantoalueelta tulee kiintoaine-, ravinne- ja humus-

päästöjä. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa har-

joittanut vastaa toiminnan päätyttyä edelleen tarvittavista toimista pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi. Ympäristölupaan liittyvät vesienkäsittelyvelvoitteet ovat 

luvan haltijan vastuulla eivätkä velvoita uutta maanomistajaa. Kahden vuoden 

määräaika vesienkäsittelyssä on tarpeen sen varmistamiseksi, että vedet käsi-

tellään, kunnes päästöt ovat esimerkiksi alueen kasvittumisen seurauksena pie-

nentyneet tuotannon aikaisesta. 
 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valituksen johdosta 

antamassaan vastineessa esittänyt antaneensa lausunnon 13.5.2016 ympäristö-

luvan lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä. ELY-keskus on päi-

vittänyt lausuntoaan päästö- ja vaikutustarkkailutulosten osalta. 

 

Kivisensuon kuormitukset ovat olleet vuosina 2015–2017 ympäristöluvassa 

(LSSAVl/140/2018/1) hakijan arvioimaa pienemmät. Hakijan kuormitusarviot 

olivat tosin nousseet huomattavasti aiempien (Kivisensuon & Kivisensuon ete-

läosan erilliset arviot) ympäristölupien toiminnankuvausosioista (Kivisensuo 

VAPO: ISY-2005-Y-27 ja Koneurakointi Seppo Matilainen Ky: ISY-2004-Y-

196), joihin verrattuna kuormitukset olivat lähellä arvioituja. Kivisensuon 

kuormitustaso on säilynyt viimeiset vuodet hyvin samankaltaisena. 

 

Vaikutustarkkailutuloksia on kerätty ennen turvetuotantoaluetta (Lammisjoki 

turvetuotannon yp & Lammisjoki turvetuotannon yp2), turvetuotantoalueen 

jälkeen (Lammisjoki alap. & Lammisjoki 3) sekä vastaanottavasta vesistöstä 

(Levänen). Lammisjoki yläp. -pisteen tulokset esitetty vain vertailutiedoksi. 

 

Päästötarkkailun ja vaikutustarkkailun keskiarvoiset kokonaisfosfori- ja typpi 

ja kiintoainepitoisuudet sekä keskiarvoinen kemiallinen hapenkulutus ovat ol-

leet seuraavat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajanjakso Näytteet 

(kpl) 

Kokonais- 

fosfori 

(µg/l) 

Kokonais-

typpi 

(µg/l) 

Kiintoaine 

(mg/l) 

CODmn 

(mg/l) 

Kivisensuo PVK 

1-2 

29.9.2010- 

13.12.2018 

     18  24,9 1305 7,9 32,7 

Kivisensuo PVK 

3 

19.3.2015- 

7.1.2019 

     96 39,9 1333 2,6 54,7 

Lammisjoki tur-

vetuot.yp & yp 2 

27.4.1989- 

31.10.2018 

  58-63 34,8 749 6,4 23,4 

Lammisjoki 

yläp.  

28.4.1986- 

21.9.2009 

       12-22 32,3 792 6,8 25,4 

Lammisjoki 

alap.& 3  

28.4.1989- 

31.10.2018 

       57-69 39,6 901 7,1 29,1 

Levänen 30.1.1984- 

12.7.2018 

       57-71 24,4 684 3,3 20,5 
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Pitkällä aikavälillä kaikkien mittauspisteiden tarkkailutulokset ovat parantu-

neet, joka viittaisi vähentyneeseen kuormituspaineeseen koko valuma-alueelta. 

Havaittavissa oli kuitenkin myös turvetuotannon pitoisuuksia lisäävä vaikutus, 

sillä kaikissa käsiteltävissä parametreissa turvetuotantoalueen jälkeen sijaitse-

vien pisteiden pitoisuuskeskiarvot olivat suurempia kuin tuotantoaluetta ennen 

sijaitsevien pisteiden pitoisuuskeskiarvot. Selkeimmin erot olivat havaittavissa 

kokonaistypen ja kemiallisen hapenkulutuksen lisääntymisenä, kun taas kiinto-

aineen ja kokonaisfosforin osalta ero oli pienempi. Tätä tulkintaa tukee myös 

päästötarkkailusta saadut tiedot, joissa suurin ero vesistöjen ja päästötarkkailu-

tulosten välillä oli juuri kokonaistypessä ja kemiallisessa hapenkulutuksessa. 

 

Pelkkä puhdistusteho ei ainoana raja-arvona useinkaan kerro koko totuutta ve-

siensuojelurakenteen toiminnasta ja ei huomioi lainkaan suojelurakenteelta 

lähtevää kuormitusta. ELY-keskus ei vastusta pitoisuusraja-arvojen asetta-

mista, vaikkakin näiden määrittäminen usein onkin hankalaa.  

 

Pitoisuusraja-arvojen määrääminen PVK 1–2 on hankalampaa johtuen vähäi-

sestä näytteenotosta. Vapo Oy:n hakema fosforipitoisuusraja-arvo on pitoisuu-

tena erittäin tiukka, mutta tuloksien perusteella vaikuttaa, että tähän olisi mah-

dollista päästä. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa Vapo Oy:n hakemaan 

kokonaisfosforipitoisuusraja-arvoon. Kokonaistyppipitoisuuksien osalta tulos-

ten perusteella pitoisuusraja-arvo voisi olla PVK 1–2:lla Vapo Oy:n esittämää 

pitoisuusraja-arvoa tiukempi (jos pitoisuusraja-arvo asetetaan niin 1 300–1 400 

µg/l). Pinta-valutuskenttien tulisi toimia parhaiten juuri kiintoaineen puhdis-

tuksessa. PVK 1–2 ei ole puhdistusteholtaan eikä lähtevien pitoisuuksien va-

lossa toiminut erityisen hyvin. Tämän lisäksi juuri PVK 1–2 kunnossapidossa 

oli havaittu puutteita viimeisellä määräaikaistarkastuksella (9.8.2018). Tästä 

johtuen kiintoainepitoisuusraja-arvo tulisi olla Vapo Oy:n hakemaa tiukempi 

(jos pitoisuusraja-arvo asetetaan niin 4–5 mg/l). 

 

ELY-keskuksella ei ole huomauttamista aluehallintoviraston PVK 1–2:lle mää-

räämistä puhdistustehorajoista. PVK 1–2:llä puhdistustehorajoihin pääseminen 

aiempien vuosien perusteella olisi tosin ollut haastavaa. Arvioinnissa mukana 

olleiden vuosien aikana (vuodet, jolloin näytteitä otettu) PVK 1–2 olisi päästy 

aluehallintoviraston määräämään puhdistustehoon kokonaisfosforin osalta 2 

kertaa (2/6), kokonaistypen osalta 5 kertaa (5/6) ja kiintoaineen osalta yhden 

kerran (1/6). 

 

Aluehallintoviraston PVK3:lle määräämä fosforipitoisuusraja-arvo on pitoi-

suutena erittäin tiukka lähtevän veden keskiarvopitoisuuden ja vastaanottavan 

vesistön fosforipitoisuuksien valossa. PVK3:lta lähtevän veden fosforipitoi-

suuskeskiarvoa nostavat kuitenkin muutamat yksittäisten mittausten korkeat 

tulokset. Keskiarvoinen fosforipitoisuus on ollut noin 40 µg/l. Nämä seikat 

huomioiden kokonaisfosforin pitoisuusraja-arvona tulisi olla aluehallintoviras-

ton määräämää pitoisuusraja-arvoa korkeampi, mutta kuitenkin Vapo Oy:n ha-

kemaa pitoisuusraja-arvoa tiukempi. Aluehallintoviraston määräämien koko-

naistypen ja kiintoaineen pitoisuusraja-arvoista ei ELY-keskuksella ole huo-

mautettavaa. 

 

ELY-keskuksella ei ole huomauttamista aluehallintoviraston PVK3:lle määrää-

mistä puhdistustehorajoista. PVK 3:llä puhdistustehorajoihin pääseminen olisi 
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aiempien vuosien perusteella tosin ollut haastavaa. Arvioinnissa mukana ollei-

den vuosien aikana (vuodet, jolloin näytteitä otettu) PVK 3:lla olisi päästy 

aluehallintoviraston määräämään puhdistustehoon kokonaisfosforin osalta 0 

kertaa (0/4), kokonaistypen osalta yhden kertaa (1/4) ja kiintoaineen osalta kai-

killa kerroilla (4/4). 

 

ELY-keskus ei näe lupamääräyksen 17. muuttamiseen estettä, mutta lupamää-

räyksellä tulisi kuitenkin varmistaa, että alueen jälkihoitotoimenpiteet tulevat 

hoidetuksi asianmukaisesti esimerkiksi vaatimalla valvontaviranomaisen hy-

väksyntää selvitykseen alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista 

ennen vesien käsittelyn lopettamista. 

 

Hankasalmen kunnalle, Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

selle, Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, Pieksämäen kau-

pungille, Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Pieksä-

mäen kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon kalatalous-

viranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine valitusten johdosta. Vastineita 

ei ole annettu.  
 

Vapo Oy on antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella, että kun vai-

kutusmahdollisuudet kokonaistyppeen, joka ei ole niin sanottu minimiravinne, 

ja myös kemialliseen hapenkulutukseen ovat pintavalutuksella hyvin rajalliset 

tai jopa mahdottomat ja kun menetelmällä voidaan tehokkaasti ottaa kiinni 

merkityksellisiä vesistövaikutuksia aiheuttavia kokonaisfosforia ja kiintoai-

netta, on päästömääräysten asettamisessa pääpainon oltava viimeksi maini-

tuissa, mutta niidenkin osalta sillä edellytyksellä, että puhdistukseen tulevassa 

vedessä sanottuja ainespitoisuuksia on tehokasta kiinniottamista edellyttävissä 

määrin.   
 

Pelkkä puhdistusteho ei ainoana raja-arvona useinkaan kerro koko totuutta ve-

siensuojelurakenteen toiminnasta ja puhdistusteho ei lainkaan huomioi raken-

teelta lähtevää kuormitusta. Viimeksi mainituilta osin Vapo Oy on tarkentanut, 

että puhdistustehovaatimus ei huomioi lähtevän veden laatuakaan. Kuormituk-

sen määrään vaikuttaa myös valunta.  
 

Raja-arvojen lähtevän veden enimmäispitoisuuksille asettamisessa perusteina 

on mahdollista käyttää kohteelta olevia pitkän ajan tarkkailun tuloksia. Kun 

kohteelta on käytettävissä sekä puhdistukseen tulleen ja siitä lähteneen (sa-

malla myös vastaisuudessa tulevan ja lähtevän) kuivatusveden laatutietoja, 

voidaan sekä puhdistustehollisia ja lähtevän veden laadullisia tarpeita tarkas-

tella luotettavasti. Tällaiseen Kivisensuollakin on hyvät mahdollisuudet erityi-

sesti PVK3:n osalta, mutta myös tarkkailutulosten vähäisemmästä määrästä 

johtuen suuntaa antavasti PVK1–2 osalta. Myös viimeksi mainitun osalta vaih-

toisesti asetettavien teho- ja raja-arvomääräysten on oltava perusteltuja ja rea-

listisia, ei summittaisesti asetettuja. 

 

PVK1–2 

 

1 500 µg/l enimmäispitoisuusraja on alitettu kahtena vuotena kolmesta (2015 

ja 2016) ja ylitetty jokseenkin selvästi yhtenä vuotena (2017). Vuonna 2016 

alitus olisi ollut hyvin niukka (1 410 µg/l  1 500 µg/l). Kun raja-arvo pitäisi 

alittaa säännönmukaisesti, tiukempi raja-arvo kuten ELY-keskuksen vaatima  

1 300–1 400 µg/l ei tulisi mahdollistamaan alittamista säännönmukaisesti. 

Raja-arvoksi ei ole mahdollista asettaa lyhyehkön aikajänteen muodostavien 
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vuosien 2015–2017 keskimääräisten keskiarvoa (noin 1 300 µg/l), koska raja-

arvon toteutumista tarkastellaan vuositasolla ja koska vuosittainen keskimää-

risten vaihtelu on todellista. Tässä nimenomaisessa tapauksessa ero vuosien 

2015 ja 2017 välillä on ollut yli kaksinkertainen, eikä ero ole rakenteeseen liit-

tyvällä selitettävissä. Mitään järkevää syytä ei ole sille, että raja-arvoa 1 500 

µg/l ei voitaisi hyväksyä.  
 

PVK1–2 on metsäojitettu pintavalutuskenttä, jonka muoto ja sijoituspaikka 

eivät ole tavanomaiset rakentamismahdollisuudet, kentän rakentaminen Lam-

musjokeen rajautuvana toiminnan myöhemmässä vaiheessa huomioon ottaen. 

Puhdistukseen tulleen veden kiintoainepitoisuudet ovat olleet alhaiset kuten 

myös siitä lähteneen. Valituksessa vaadittu enimmäispitoisuusraja 6 mg/l on 

mahdollista alittaa säännönmukaisesti, mutta ei ELY-keskuksen vaatimaa 4–5 

mg/l, jotka ovat mahdollisia lähinnä ojittamattomille pintavalutuskentille. On 

huomioitava myös, että PVK1–2:lla käsitellään 43,4 hehtaarin tuotantoalan 

vedet, kun taas PVK3:lla 95 hehtaarin eli yli kaksinkertaisen alan vedet. Mi-

tään järkevää syytä ei ole sille, että raja-arvoa 6 mg/l ei voitaisi hyväksyä.  
 

Kokonaisfosforin osalta on saavutettu tasan valituksenalaisessa päätöksessä 

asetettu 30 % reduktio vuonna 2015, mutta vuonna 2016 se on ollut 17 % ja 18 

% vuonna 2017. Kuten ELY-keskus on todennut 30 % puhdistustehoon pääse-

minen on haastavaa.  Kun lähtevän veden laadussa on päästy 22–27 µg/l pitoi-

suuksiin, ollee kohtuutonta vaatia jokseenkin korkeaa puhdistustehoa saavutta-

mismahdollisuuksissa olevaan nähden. Mitään järkevää syytä ei ole sille, että 

puhdistustehoa 20 % ja raja-arvoa 30 µg/l ei voitaisi hyväksyä. 

 

PVK3 

 

Aluehallintoviraston kokonaisfosforille asettamaa 30 % puhdistustehoa ei ole 

saavutettu ja 30 µg/l lähtevän veden enimmäispitoisuusrajaa ei ole alitettu mi-

nään vuonna 2015–2017, joten selvää ollee, ettei se ole mahdollista vastaisuu-

dessakaan. Valituksessa vaadittu 20 % puhdistusteho on likimäärin saavutettu 

vuonna 2016, mutta ei vuosina 2015 ja 2017, jolloin puhdistustulos on ollut 

negatiivinen ja lähtevä vesi siitä huolimatta turvetuotannon kuivatusvedeksi 

hyvälaatuista. Valituksessa vaadittu enimmäispitoisuusraja 45 µg/l on alitettu 

vain kahtena vuotena ja niukasti ylitetty yhtenä.  
 

Koska päästömääräysten toteutuminen tarkastellaan jokaisena kalenterivuotena 

erikseen, ei asetettujen määräysten soveltuvuutta voida tarkastella vuosien 

2015–2017 keskimääräisten keskiarvoilla ja asettaa raja-arvoja siihen perusta-

vasti, kuten ELY-keskus nyt kokonaisfosforin osalta on esittänyt. Mitään järke-

vää syytä ei ole sille, että puhdistustehoa 20 % ja raja-arvoa 45 µg/l ei voitaisi 

hyväksyä. 
 

Kokonaistypen osalta tilanne ja tarkastelu ovat periaatteellisesti samanlaiset 

kuin kokonaisfosforin osalta. 
 

Jälkihoito 

 

ELY-keskus ei ole nähnyt estettä valituksen lupamääräyksen 17 osalta hyväk-

symiselle, mistä ei ole huomauttamista. Vastineessa edellytetty varmistaminen 

on sisällä valitukseen kirjoitetussa määräyksessä. Itse asiassa siltä osin ei haeta 

muutosta. 
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Tuotannosta poistuneen osakokonaisuuden muuhun käyttöön siirtäminen edel-

lyttää, että alueen valumavedet eristysojilla eriytetään tuotantoon jäävän alu-

een vesistä, jotta muuhun käyttöön otetun alueen vedet eivät johtuisi turvetuo-

tannon puhdistusmenetelmiin. Ympäristöluvissahan edellytetään, että muun 

muassa ulkopuolisia vesiä ei saa johtua vesienkäsittelymenetelmiin. Lupakäy-

täntö ko. määräyksen osalta oli pitkän ajan valituksen mukainen, mutta nyt 

määräystä on muutettu aikaisemmasta, mikä on johtanut valituksessa kerrotun-

laisiin tilanteisiin, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. 
 

 

Merkintä  

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut Uusi-Hallan Ko-

netyö Oy:n valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 

16.11.2018 nro 141/2018/1 Kivisensuon eteläosan turvetuotantoalueen ympä-

ristölupa-asiassa (hallinto-oikeuden diaarinumero 01464/18/5115). Kyseisen 

asian asiakirjat ovat olleet käsillä tätä asiaa ratkaistaessa. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus vaatimukset enemmälti hyläten muuttaa lupamääräyksen 3 

kappaletta 3 ja lupamääräyksen 17 kappaleita 1 ja 2. Lupamääräykset kuuluvat 

muutetussa muodossaan kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kursii-

villa):  

 

3. Pintavalutuskentällä 3 on saavutettava vuoden 2021 alusta lähtien vuosikes- 

kiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seuraa- 

vat lähtevän veden pitoisuudet: 

 

  Puhdistusteho  Lähtevän veden 

  %   pitoisuus 

Kiintoaine   50   4 mg/l 

Kokonaisfosfori  30  30 µg/l 

Kokonaistyppi  20    1 300 µg/l 

 

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja 

kentän jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 

mukaan lukien. 

 

Pintavalutuskentillä 1 ja 2 on saavutettava vuoden 2021 alusta lähtien vuosi- 

keskiarvona ilmaistuna vähintään seuraavat puhdistustehot tai enintään seu- 

raavat lähtevän veden pitoisuudet: 

 

  Puhdistusteho  Lähtevän veden 

  %   pitoisuus 

Kiintoaine   50   5 mg/l 

Kokonaisfosfori  30  30 µg/l 

Kokonaistyppi  20   1 400 µg/l  

 

Puhdistustehot lasketaan laskeutusaltaiden jälkeen ennen pintavalutuskenttää 

ja kentän jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet 

mukaan lukien.  

 

Luvan haltijan tulee esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle vuoden 2019 loppuun mennessä selvitys pintavalutuskenttien 1 ja 
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2 päästö- ja tehontarkkailusta. Selvityksessä tulee esittää perusteltu arvio ny-

kyisten tarkkailupisteiden edustavuudesta sekä mahdollisuuksista parantaa 

tarkkailun luotettavuutta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi selvi-

tyksen perusteella edellyttää luvan haltijaa ryhtymään toimenpiteisiin päästö- 

ja tehontarkkailun uudelleenjärjestämiseksi tarkkailun luotettavuuden lisää-

miseksi. 

 

17. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Keski-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen aluei-

den vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes 

alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan, tai kunnes 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt niiden 

siirtämisen pysyvästi muuhun käyttöön. Luvan haltijan on esitettävä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden ti- 

lasta ennen vesien käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta pois- 

tettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi elinkeino-, liiken- 

ne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. 

 

Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviran- 

omaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on siistittävä ja tarpeet- 

tomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästö- ja vaikutustarkkailua 

on jatkettava kahden vuoden ajan tai siihen saakka kunnes Keski-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt tuotantoalueen siirtämisen 

pysyvästi muuhun käyttöön.  Luvan haltijan on esitettävä Keski-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta ja jälkihoito-

vaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesienkäsittelyn lopettamista. 

 

Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja luvan haltijalle määrätyt velvoitteet lak-

kaavat olemasta voimassa, kun Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.   

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa 

toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja eri-

tyisestä syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toi-

minnan lopettamista koskevan suunnitelman. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään toiminnan 

laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantu-

misen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnetto-

muuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja 
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huolellisuusperiaate).  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristöluvassa 

on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 

ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista ja 6 kohdan mu-

kaan muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa.  

 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan ja 

116 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröitävän toiminnan päätyttyä toimin-

taa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella 

säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen 

ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkai-

lusta. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Vesien käsittely ja päästöt vesistöön  

 

Kivisensuon kuivatusvedet on käsitelty lohkojen 1, 3, 4 ja 6 osalta valunnanta-

sausaltailla ja rinnakkaisilla laskeutusaltailla 1 ja 2 ja johdettu laskuojaan 1. 

Lohkojen 2 ja 5 sekä Kivisensuon eteläosan turvetuotantoalueen kuivatusvedet 

on johdettu rinnakkaisten laskeutusaltaiden 3 ja 4 kautta pintavalutuskentille 1 

ja 2. Pintavalutuskentät rajautuvat Lammusjokeen.  

 

Vapo Oy on esittänyt 27.1.2014 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskukselle vesienkäsittelyn tehostamissuunnitelman, jonka toteuttamisen 

ELY-keskus on hyväksynyt 13.2.2014. Tehostamissuunnitelmaan on sisältynyt 

uusi pintavalutuskenttä 3, jolle johdetaan aikaisemmin perustason vesienkäsit-

telyrakentein käsitellyt vedet lohkoilta 1, 3, 4 ja 6 sekä osa lohkojen 2 ja 5 ai-

kaisemmin pintavalutuskentillä 1 ja 2 käsitellyistä vesistä. Pintavalutuskenttä 3 

on otettu käyttöön maaliskuussa 2015. Valunnantasausaltaat, laskeutusaltaat 1 

ja 2 sekä laskuoja 1 ovat jääneet pois käytöstä. 

 

Vesienkäsittelyn tehostamisen yhteydessä tuotantoalueelle on rakennettu uudet 

rinnakkaiset laskeutusaltaat (LA 5 ja LA 6), pumppausallas (P1), pumppaamo 

ja paineputki, joiden kautta vedet johdetaan pintavalutuskentälle 3. Kentän ala-

reunaan asennetaan mittakaivo. Kentältä vedet johdetaan uutta laskuojaa pitkin 

Lammusjokeen. Pintavalutuskentällä 3 on jatkuvatoiminen virtaamanmittaus.  

 

Vesienkäsittelyn tehostamisen jälkeen pintavalutuskentän 1 pinta-ala (1,4 ha) 

on 6,4 % valuma-alueestaan (21,7 ha), pintavalutuskentän 2 pinta-ala (0,8 ha) 

3,7 % valuma-alueestaan (21,7 ha) ja pintavalutuskentän 3 pinta-ala (5,9 ha) 
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6,2 % valuma-alueestaan (95 ha).  

 

Hakija on esittänyt aluehallintovirastoon 17.8.2016 toimittamassaan vasti-

neessa pintavalutuskentiltä 1 ja 3 vuoden 2015 aikana kertyneen tarkkailuai-

neiston. Valituksessa tietoja on täydennetty vuosien 2016 ja 2017 tarkkailutu-

loksilla. Pintavalutuskentältä 2 ei ole saatavissa tarkkailutietoja. 

 
Pintavalutus 

kenttä 3 

n kiintoaine (mg/l) kok. N (µg/l) kok. P (µg/l) 

  yp   ap    red.%   yp         ap    red.% yp   ap    red.% 

2015 21 13   3,6    74 1 532   1 343    18 43   47     -8 

2016 24 12    3      74 1 880   1 403    25 43   35    19 

2017 26 5,6  1,6    71 1 454   1 263    13 30   41   -37 

 

 

 
Pintavalutus 

kenttä 1 

n kiintoaine 

(mg/1) 

kok. N (µg/l) kok. P (µg/l) 

  yp    ap   red.% yp         ap    red.% yp   ap    red.% 

2015 5 6.5   4,2    43 1 757      814   46 30   22   30 

2016 2 4,4   5,8 1 900   1 410 30   25 

2017 2 8.3   7,5 1 700   1 650 33   27 

 

Vapo Oy:n Kivisensuon tuotantoalue sijaitsee Kymijoen vesistöalueen, Leppä-

veden-Kynsiveden alueen Kuuhankaveden valuma-alueella, tarkemmin Kissa-

koskenjoen valuma-alueella. Kivisensuon eteläosan turvetuotantoalue, jolta 

johdetaan kuivatusvedet käsiteltäväksi Vapo Oy:n tuotantoalueelle, sijaitsee 

pääosin Kissankoskenjoen valuma-alueella ja osin Iso-Virmaksen valuma-alu-

eella. Molempien alueiden kuivatusvedet johdetaan Kissankoskenjoen valuma-

alueelle Lammusjokeen, josta edelleen Leväseen, Leväsenjokeen ja Paaval-

lampeen. Paavallammesta johtaa Kissakoskenjoki Armisveden Armislahteen. 

Purkureitin pituus Kivisensoiden kuivatusvesien laskukohdasta Leväseen on 

noin 4,5 km, Leväsenjokeen noin 6,3 km ja Paavallampeen noin 8,2 km.  

 

Alapuolisen vesistön veden laatu 

 

Lammusjoen vesi on ollut tummaa ja lievästi hapanta. Veden pH-arvo on sa- 

tunnaisesti ollut alle 6. Kesäaikaisten ravinnepitoisuuksien perusteella joen 

vesi on ollut rehevää. Lammusjoen turvetuotantoalueen ylä- ja alapuolelle 

sijoittuvat näytepisteet eivät eronneet vedenlaadultaan merkittävästi toisistaan 

viime vuosina.  

 

Levänen on tummavetinen ja lievästi hapan järvi. Kesäaikaiset fosforipitoi-

suudet ovat ilmentäneet lähinnä rehevöitynyttä vesistöä. Klorofylli-a-

pitoisuudet ovat 2000-luvulla vaihdelleet suuresti ja olleet vuosina 2012–2014 

lievästi rehevöityneelle vesistölle tyypillisestä tasosta. Leväsen kokonais-

typpipitoisuudet ovat ilmentäneet pääosin rehevää vesistöä. Veden happipi-

toisuus on Leväsessä ollut talvina 2012–2014 verrattain hyvällä tasolla. 

Kesällä happipitoisuus on ollut talvea alhaisempi. Kalojen kannalta haitallisia 

happikatoja ei näyttäisi viime vuosina esiintyneen.  

 

Paavallammen vesi on vuosien 2002–2007 neljän havaintokerran tulosten 

perusteella ollut tummaa ja lievästi hapanta. Kesäaikaiset kokonaisfosfori- ja 
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kokonaistyppi- ja klorofylli-a-pitoisuudet ovat kuvastaneet rehevää vesistöä.  

 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaan kuuluvassa Keski-

Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosiksi 2016–2021 Armisveden 

Armislahden ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ja Armisveden 

ekologinen tila muilta osin hyväksi. Lammusjoen, Leväsen tai Paavallammen 

ekologista tai kemiallista tilaa ei ole luokiteltu. 

 

Kivisensuo ja Kivisensuon eteläosa, Veden laadun tarkkailutulokset 2000–

2014, keskiarvo: 

 

 
 Kokonais-

fosfori 

(mg/l) 

Kokonais-

typpi (mg/l) 

Kiintoaine (mg/l) 

Paavallampi 0,021 0,723  

Armisvesi 

Armislahti 

0,020 0,516  

Lammisjoki 

turvetuot.yp  

0,03 0,8 5,4 

Lammisjoki 

yläp.  

0,037 0,8 7 

Lammisjoki 

alap. 

0,040 0,9 5,4 

Levänen 0,02 0,72 3,2 

 

 

Kalasto ja kalastus 

 

Kalastustiedustelujen perusteella kalastus on ollut vähäistä Lammusjoessa, 

Leväsenjoessa ja Leväsessä. Kalastusta on harjoitettu pääosin Paavallam- 

messa. Vuoden 2012 tiedustelussa 66 % vastanneista arvioi kalastuksen 

määrän vähentyneen tarkkailualueella. Vastaajien mukaan vähentymisen syitä 

olivat vesistöjen huono kunto, saaliskalojen pieni koko, heikot saaliit, roska- 

kalojen runsaus ja korkea ikä. Tärkeimpiä saalislajeja ovat olleet hauki, ahven 

ja särki.  

 

Vuoden 2009 sähkökoekalastuksissa Lammusjoesta ei saatu lainkaan saalista 

ja Leväsenjoesta saatiin saaliksi yksi made. Vuonna 2013 Lammusjoesta 

Kivisensuon yläpuolelta saatiin yksi made ja alapuolelta yksi särki ja 

Leväsenjoesta yksi ahven. 

 

Vuonna 2009 verkkokoekalastusten yksikkösaalis oli Leväsessä 1 294 g ja 

Paavallammessa 2 612 g verkkoyötä kohden ja vuonna 2013 Leväsessä 644 g 

ja Paavallammessa 930 g verkkoyötä kohden. Yksikkösaaliit olivat siten 

hieman pienempiä vuonna 2013 vuoteen 2009 verrattuna. Saaliin biomassa oli 

molemmissa järvissä selvästi ekologisen tilan luokittelun vertailutilaa 

alemmalla tasolla. 

 

Kalojen käyttökelpoisuustutkimuksissa vuosina 2009 ja 2013 Leväsen haukien 

havaitut elohopeapitoisuudet olivat korkeita ja vuonna 2013 kuuden hauen 

keskimääräinen elohopeapitoisuus ylitti kauppakelpoisuuden rajan. 

 

Kivisensuon vuoden 2012–2013 kalataloudellisen velvoitetarkkailuraportin 
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mukaan eri kuormitustekijöiden vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin ei 

voida erotella luotettavasti. Kokonaisuutena arvioiden tarkkailualueen 

kalakannoissa tai kalastuksessa ei raportin mukaan ole tapahtunut merkittäviä 

muutoksia.  

 

Arvio päästöjen vaikutuksesta 

 

Hakijan esittämän arvion mukaan Kivisensuon ja Kivisensuon eteläosan 

kuivatusvesien nettokuormituksen aiheuttama laskennallinen vaikutus 

kokonaistyppipitoisuuteen Lammusjoessa havaintopisteessä Lammusjoki ap. 

on vesienkäsittelyn parantamisen jälkeen noin 27 %, kokonaisfosfori- 

pitoisuuteen noin 22 % ja CODMn -pitoisuuteen noin 1,9 % havaintopisteen 

Lammusjoki ap. 2000–2014 keskimääräisistä havaituista pitoisuuksista. 

Leväsen luusuassa kuivatusvesien nettokuormituksen aiheuttama 

laskennallinen vaikutus kokonaistyppipitoisuuteen on vesienkäsittelyn 

parantamisen jälkeen arvion mukaan noin 8,5 %, fosforipitoisuuteen noin 11 

% ja CODMn -pitoisuuteen noin 0,72 % Leväsen vuosien 2000–2014 

keskimääräisistä havaituista pitoisuuksista. Paavallammen luusuassa 

kuivatusvesien nettokuormituksen aiheuttama laskennallinen vaikutus 

kokonaistyppipitoisuuteen on vesienkäsittelyn parantamisen jälkeen arvion 

mukaan noin 7,4 %, fosforipitoisuuteen noin 9,1 % ja CODMn -pitoisuuteen 

noin 0,56 % Paavallammen vuosien 2002–2007 keskimääräisistä havaituista 

pitoisuuksista. Kissakoskenjoessa laskussa Armisveden Armislahteen kuiva- 

tusvesien nettokuormituksen aiheuttama laskennallinen vaikutus kokonais- 

typpipitoisuuteen on vesienkäsittelyn parantamisen jälkeen arvion mukaan 

noin 10 %, fosforipitoisuuteen noin 9,3 % ja CODMn -pitoisuuteen noin 0,85 % 

Armislahden 2000–2014 keskimääräisistä havaituista pitoisuuksista.   

 

Kuivatusvesien vesistövaikutuksen kohdistuvat ensisijaisesti purkureitin 

alkuosaan eli Lammusjokeen ja vähenevät purkureitillä alaspäin mentäessä.   

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Lupamääräys 3 

 

Vesienkäsittelyrakenteiden tulee poistaa riittävästi ravinteita ja kiintoainetta, 

jotta niiden voidaan katsoa olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukai-

sia.  

 

Pintavalutuskenttä 3 on tähän mennessä poistanut tehokkaasti kiintoainetta ja 

typpeä, mutta fosforin puhdistustehossa on ollut huomattavaa vaihtelua. Ken-

tälle johdettava fosforipitoisuus on kuitenkin ollut suhteellisen alhainen eikä 

siinä ole ollut merkittävää vuosienvälistä vaihtelua. Koska selvitys sisältää 

tarkkailutietoja vain muutamien vuosien ajalta pintavalutuskentän 3 käyttöön-

oton jälkeen, kentän toimivuus todennäköisesti vielä tehostuu kasvillisuuden 

vakiinnuttua. Myös tuotannosta lähivuosina poistuvat alueet tehostavat kentän 

toimintaa. Pintavalutuskenttien 1 ja 2 vähäisestä tarkkailusta johtuen kenttien 

puhdistustehosta ei ole saatavilla luotettavaa selvitystä, eikä siten varmuutta 

kentän todellisesta puhdistustehosta. Hallinto-oikeus katsoo, että valituksessa 

pintavalutuskentille esitetty fosforipitoisuuden puhdistusteho ei ole parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan mukainen, eikä puhdistustehon lieventämiseen ole 

myöskään valituksessa esitetyillä perusteluilla syytä. 
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Hallinto-oikeus katsoo, että tuotantoalueen kuivatusvesien laadusta ja purku-

vesistön tilasta on riittävästi tarkkailutietoa vaihtoehtoisten enimmäispitoi-

suuksien lisäämiseksi myös pintavalutuskentille 1 ja 2. Purkuvesistön tilan 

heikkenemisen estämiseksi hallinto-oikeus on kuitenkin valituksen osittain hy-

läten määrännyt kiintoaineen ja typen enimmäispitoisuuksiksi vaadittua alhai-

semmat pitoisuudet ja hylännyt vaatimukset pintavalutuskenttää 3 koskien.  

 

Lupamääräys 17 

 

Turvetuotantotoiminnasta aiheutuvat päästöt eivät lakkaa välittömästi tuotan-

non lopettamisen jälkeen, vaan ne voivat jatkua vielä useamman vuoden ajan 

tuotannon päättymisen jälkeenkin. Toiminnan jälkeisten turvetuotannosta ai-

heutuvien päästöjen kestoon vaikuttavat alueen ominaisuudet ja tuotannon jäl-

keinen maankäyttömuoto. Vakiintuneen lupa- ja oikeuskäytännön mukaan tur-

vetuotannosta aiheutuvien päästöjen on katsottu lakkaavan, kun tuotannosta 

poistettu alue on kasvittunut. Turvetuotannosta aiheutuvat päästöt eivät siten 

välttämättä lakkaa uuteen maankäyttöön siirtämisen seurauksena, varsinkaan 

mikäli jälkikäyttö aloitetaan heti tuotannon päätyttyä.  

 

Tuotannosta poistuneet alueet on perusteltua rajata pois vesienkäsittelystä 

mahdollisimman nopeasti turvetuotantotoiminnasta aiheutuvien päästöjen pää-

tyttyä, sillä tuotannosta poistuneiden alueiden kuivatusvedet lisäävät vesienkä-

sittelyrakenteilla käsiteltävän veden määrää heikentäen rakenteiden toimintate-

hoa.  

 

Hallinto-oikeus edellä esitetyillä perusteluilla katsoo, että vaatimusta lupamää-

räyksen 17 muuttamiseksi valituksessa esitetyssä muodossa ei ole syytä hyväk-

syä. Hallinto-oikeus on kuitenkin valituksen osittain hyväksyen lisännyt lupa-

määräykseen mahdollisuuden vesienkäsittelyn ja tarkkailun lopettamiseen no-

peutetussa aikataulussa sellaisissa tilanteissa, joissa valvontaviranomainen on 

hyväksynyt tuotantoalueen siirtämisen pysyvästi muuhun käyttöön. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Hankasalmen kunnanhallituksen ja Pieksämäen kaupunginhallituksen on vii-

pymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 

§:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähin-

tään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen saa hakea muutosta. 
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Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 28.1.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01463/18/5115  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 

ja Pirjo Joutsenlahti sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 

Tuhkanen. 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström  Pirjo Joutsenlahti 

 

 

 

 

 

 

Jaakko Tuhkanen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Pirjo Pentinmäki 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01463/18/5115  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Neova Oy, maksutta 

 

 

Jäljennös maksutta 

 

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Hankasalmen kunnanhallitus 

 

Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Pieksämäen kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 

Pieksämäen kaupunginhallitus 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


